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Aan karmelbelangstellenden, 
 
Beste lezer, 

We hebben een “drukke” maand mei achter de rug. We gaan van lieverlee naar de 

zomerperiode: veel mensen gaan in juni op vakantie. Dat betekent dat we niet zoveel 

aktiviteiten hebben gepland. In verband met vakanties zal ook de “Zinnige vertellingen” 

van donderdag 14 juni geen doorgang vinden. Vanwege de zomervakantie zal de 

eerstvolgende bijeenkomst in september zijn.  

Woensdag 20 juni, 18 juli (Karmelfeest) en 15 augustus zijn er wel Eliavieringen.  

 

 

Terugblik en mededelingen vanuit het bestuur: 

 

Nieuwe website: 

Na een lange tijd van oriëntatie en overleg is er de afgelopen maanden intensief gewerkt 

aan een nieuwe website voor de Karmelcentra voor Spiritualiteit. In de week voor Pasen 

kon deze online gaan. Neem een kijkje op: www.karmelcentra.nl/dordrecht. Het is nu aan 

de Karmelkring Elia om het nieuwe bezinningsprogramma op de website te zetten.  

 

Koninklijke onderscheiding: 

Op de dag vóór Koningsdag is ons Karmelkring-lid, maar vooral ook ons oud bestuurslid, 

Corine Mulder verrast met een Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Van harte gefeliciteerd met deze blijk van waardering voor je inzet in het 

vrijwilligerswerk. 

 

Koperen jubileum van de Titus Brandsma Gedachteniskapel op 9 mei: 

Woensdag 9 mei werd, op uitnodiging van de locatieraad De Verrezen Christus en de 

Karmelkring Elia Dordrecht, het koperen jubileum van de gedachteniskapel gevierd. Na 

het openingsgebed, uitgesproken door zuster Anne-Marie Bos O.Carm., verhaalde Theo 

Tiebosch over de totstandkoming van de gedachteniskapel. Vervolgens werd er een, door 

Anno Mulder gemaakte, video-opname van de opening op 9 november 2005 vertoond. 

Daarna volgde een zeer gezellig en geanimeerd samenzijn, waarbij de door een groep 

parochianen gemaakte overheerlijke hapjes gretig aftrek vonden. Aan het einde van de 

bijeenkomst ontving eenieder een prachtig, door Paul Seesink opgemaakt, 

herinneringsboekje “om mensen bewogen”. 

 

Eucharistie ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum op 16 mei: 

In verband met het 12,5 jarig bestaan van de gedachteniskapel Titus Brandsma kreeg 

ook de Eliaviering op 16 mei een bijzonder tintje.  

Pater Edgar Koning O.Carm., mede initiatiefnemer van de oprichting van de kapel, is 

samen met pastoor Tjeerd Visser, in een flink volle kapel, voorgegaan in deze viering 

met Eucharistie. Memorabel is de zeer indrukwekkende preek van Edgar over Titus 

Brandsma. Na de viering was er voor de grote opkomst koffie en thee met koek  Hierna 

was er een hapje en een drankje met een gezellig samen zijn. 

 

“God is verhuisd” werd “geloven in de bajes”: dinsdag 22 mei 2018 

“God is verhuisd” door Ad van der Helm is op het allerlaatst helaas niet doorgegaan 

vanwege een dubbele afspraak.  

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht


Via diaken Franck Baggen is Rob Veerman benaderd en vervolgens bereid gevonden om 

een lezing te houden over zijn werk in de Penitentiaire Inrichting van Vught. Het was 

anders dan gepland maar het verhaal “geloven in de bajes” was zeer de moeite waard 

en werd door Rob aansprekend verteld! 

 

Data bijeenkomsten Karmel West: 

Volgende bijeenkomsten: 9 juni in Amstelveen; 22 september: locatie wordt nader 

bepaald; 24 november in Den Haag. 
 
Voorbereiding bezinningsaanbod 2018-2019: 

De gezamenlijke Centra voor Spiritualiteit van de Karmel hebben voor het seizoen 2018-

2019 als jaarthema gekozen voor: “aandachtig leven”. Op basis hiervan worden een 5-

tal inleidingen voorbereid, waaruit een keuze kan worden gemaakt. 

Het bestuur is verder druk bezig met de nadere invulling van het bezinningsprogramma 

voor het komende seizoen. In de volgende kringbrief informeren wij u verder..   

 

 
Programma-aanbod in juni 2018 

 

Let op: 14 juni is er geen zinnige vertellingen in verband met vakanties!!!!!!!!!!! 

 

Samen Speling lezen: zaterdag 9 juni 2018 

‘Speling’ is een kwartaaltijdschrift voor bezinning en bezieling. Het volgt de 

ontwikkelingen van onze tijd en zet deze in het licht van Karmelitaanse geestkracht.  

Per jaar wordt één overkoepelend thema gekozen dat per kwartaal wordt uitgewerkt in 

een deelthema. In een viertal bijeenkomsten wordt onder leiding van Peter Rovers over 

de laatst verschenen uitgave van Speling van gedachten gewisseld. Deze bijeenkomst is 

dat Speling 2018/1 met als thema “Grenzen”. Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden 

bij Peter Rovers: rvrsmndv@wxs.nl 

 

Begeleiding : Peter Rovers 

Tijd  : 10:00 - 12:00 uur. 

Locatie  : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht 

Bijdrage  : € 5,00 per persoon per bijeenkomst  
 
Eliaviering woensdag 20 juni 2018        

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder een thema. Spiritualiteit die 

geactualiseerd wordt in het gewone dagelijkse leven. 

Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Ook is er gelegenheid om een eigen 

voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken.                   

 

Begeleiding : Berry van Son, Ria Polman en Myrthe ten Berge                

Piano  : Herman van Rooijen 

Tijden  : viering met ontmoeting: 19:30 – 20:30 uur.  

Locatie  : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht 

Bijdrage  : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 
Vooruitkijken, 
 
Karmelfeest en meditatieve busreis 

Wereldwijd wordt op 16 juli het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de Berg 

Karmel. Karmelkring Elia viert dat op woensdag 18 juli. De viering wordt, evenals vorig 

jaar, vooraf gegaan door een bijeenkomst met gedachtewisseling over de Karmelkring 

en haar activiteiten, gevolgd door gezamenlijk eten (soep en broodje). Uitnodiging volgt. 

In de Eliaviering met eucharistie, om 19:30 uur, zullen pater Jos Boermans O.Carm. en 

pastoor Tjeerd Visser voorgaan. Ieder die het Karmelgedachtegoed een warm hart 

toedraagt of daarin is geïnteresseerd, is van harte welkom.  

Op vrijdag 31 augustus organiseert de Karmelkring Elia voor het vierde jaar op rij een 

meditatieve busreis. Onderdeel daarvan is weer een bezoek aan een klooster. Noteer en 

reserveer alvast deze datum.  

 

mailto:rvrsmndv@wxs.nl


De doelstelling van Karmelkring Elia 

 

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht onderaan de pagina. 

 

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia? 

 

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en 

vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een 

gift over te maken op: 

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 

 
Dordrecht, 2018-06-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur  

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht

